ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αργοστόλι : 29.03.2017
Αρ.Πρωτ. : 1650

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
OΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ταχ. Δ/νση
: Αργοναυτών 1 & Μομφεράτου
Ταχ. Κώδικ.
: Αργοστόλι 28 100
Πληροφορίες : Πολλάτος Γεράσιμος
Τηλέφωνο
: 26710-27022 (εσ. 107)
Fax
: 26710-22025
Εmail
: gfa@dide.kef.sch.gr

ΠΡΟΣ :
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ
(να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα)

ΘΕΜΑ : «Προσφορά μεταφοράς διαμονής & σίτισης σχολικών ομάδων
Πετοσφαίρισης Β΄ Φάσης 2016 - 17».
Την Κυριακή 02 Απριλίου 2017 θα μετακινηθούν από το Αργοστόλι ή Σάμη ή
Κεραμειές ή Ληξούρι, στην Κέρκυρα οι νικήτριες σχολική ομάδες Πετοσφαίρισης, θα
διανυκτερεύσουν και θα αγωνιστούν την επόμενη ημέρα με τις αντίστοιχες νικήτριες
ομάδες του Ν. Κέρκυρας και θα επιστρέψουν τη Δευτέρα 03 Απριλίου στο Αργοστόλι ή
Σάμη ή Κεραμειές ή Ληξούρι. Η αποστολή θα πρέπει να βρίσκεται στην Κέρκυρα το
συντομότερο δυνατό (θα επιλεγεί η συντομότερη δυνατή διαδρομή).
Παρακαλούμε να μας στείλετε κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 31
Μαρτίου και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα αποσφράγισης 10:15) για τα παρακάτω:
Μεταφορά της αποστολής από το Αργοστόλι ή Σάμη ή Κεραμειές ή Ληξούρι
προς την Κέρκυρα & επιστροφή στο Αργοστόλι ή Σάμη ή Κεραμειές ή Ληξούρι
(ακτοπλοϊκά εισιτήρια & μετακίνηση με το λεωφορείο υπεραστική – αστική).
Σίτιση της αποστολής: δείπνο για την Κυριακή 02 Απριλίου καθώς και γεύμα για
την Δευτέρα 03 Απριλίου. Τα γεύματα – δείπνο θα περιλαμβάνουν ένα κυρίως
πιάτο ανά άτομο (κοτόπουλο, μοσχάρι ή χοιρινό), σαλάτα και ένα χυμό ή νερό
ανά άτομο. Η ανώτερη επιτρεπτή τιμή ανά άτομο είναι δώδεκα ευρώ (12€) για
κάθε γεύμα. Το πρωινό θα περιλαμβάνεται στην τιμή του ξενοδοχείου.
Διαμονή για τη Κυριακή 02 Απριλίου της αποστολής που θα αποτελείται από
δώδεκα αγόρια για το ΓΕΛ που θα προκριθεί και ένας -μία συνοδός Καθηγητής τρια, καθώς και δώδεκα κορίτσια για το ΓΕΛ που θα προκριθεί και ένας -μία
συνοδός Καθηγητής - τρια,. (Να δίνονται πληροφορίες για τις κρατήσεις των
δωματίων).
Ο αριθμός της αποστολής αναφέρεται στο μέγιστο δυνατό αριθμό μαθητών –
τριών και συνοδών Καθηγητών (24 μαθητές – τριες και 2 Συνοδοί).
Στην περίπτωση που προκριθούν θα αναχωρήσουν τη Δευτέρα για Λευκάδα όπου
και θα διανυκτερεύσουν για να αγωνιστούν την επομένη ημέρα Τρίτη με τις αντίστοιχες
ομάδες της Λευκάδας και θα επιστρέψουν το βράδυ της Τρίτης 4ης Απριλίου.

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε τις προσφορές σας για
Α) Κεφαλονιά -Κέρκυρα – Κεφαλονιά (ένα δείπνο, ένα γεύμα & μία διαμονή
Β) Κεφαλονιά -Κέρκυρα – Λευκάδα – Κεφαλονιά (δύο δείπνα, δύο διαμονές & δύο
γεύματα.
Η προσφορά είναι συγκεντρωτική και περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω καθώς και
Φ.Π.Α. (Επίσης να αναφέρεται ξεχωριστά με το Φ.Π.Α. το κόστος της διαδρομής –
διαμονής & σίτισης).
(Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον 4412/2016 πριν την
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.Σ.Α.Δ.
σύναψη σύμβασης θα πρέπει να κατατεθεί ενήμερη
Δ/ντής Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα καθώς & απόσπασμα
Μαρκάτος Δημήτρης
Ποινικού Μητρώου για τον Ιδιοκτήτη ή όλο το Δ.Σ. αν πρόκειται για εταιρία)
κ.α.α.

Κοσμάτος Ιωάννης

